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VILLA VALLMOGÅRD – vesikatteen ja piippujen uusiminen 2013–2016
Restaurointiraportti 31.10.2016, Juulia Mikkola, Arkkitehtitoimisto Livady
Villa Vallmogård
Valmukuja 3
02700 Kauniainen

Vallmogård 1920-luvulla. Eteläsivun poikkipääty on vielä alkuperäisessä asussaan ilman
räystäspellityksiä: julkisivurappaus on viety kiinni kattotiilien alapintaan. Kuva: Kauniaisten
paikallishistoriallinen arkisto.
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Vallmogårdin pohjois-julkisivu
vuodelta 1951. Pohjoispäätyyn
ullakko-kerrokseen on piirretty
kolme uutta ikkunaa. Kuva:
Kauniaisten rakennusvalvonnan
arkisto.
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VALLMOGÅRDIN VAIHEET LYHKÄISESTI
Lars Sonckin suunnittelema Villa Vallmogård rakennettiin kirjailija Mikael Lybeckin yksityishuvilaksi vuonna
1907. Lybeckin kuoleman jälkeen hänen perheensä asui huvilassa vuoteen 1948, jolloin Vallmogård myytiin
Sotainvalidien Veljesliitolle. Huvila toimi sairaalana vuoteen 1956 saakka. Tuolloin Kauniaisten kauppala osti
rakennuksen, joka toimi kauppalankansliana vuosina 1956–1972 ja kaupungintalona vuosina 1972–1978.
Uuden kaupungintalon valmistuttua kesällä 1978 huvila tyhjennettiin. Se avattiin entisöitynä jälleen vuonna
1982, minkä jälkeen pääkerros toimi kulttuurikeskuksena ja näyttelytilana vuoteen 2002. Sittemmin pääkerros
on toiminut vuokrattavana juhlatilana. Rakennuksen kivijalassa on länsipäässä kabinettitila ja itäpäässä
työhuone. Toisessa kerroksessa toimii musiikkiopisto.
Rakennus kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistoriallinen ympäristöön (Kauniaisten
huvilakaupunki, Gallträskin omakoti- ja huvila-asutus).

Vallmogård luoteesta.
Pohjoislappeelle toiseen
kerrokseen on lisätty
ikkunalyhty. Pääovet
ovat vielä umpinaiset.
Kuva: Arkkitehtuurimuseon kuva-arkisto,
valokuvattu viimeistään
vuonna 1971.
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VESIKATON UUSIMISEN OSAPUOLET
Rakennuttaminen ja valvonta
rakennuttajapäällikkönä Tommi Metsälä (siirtyi toiselle työnantajalle rakennusvaiheessa)
rakennuttajainsinöörinä Ilona Lehto, jonka jäätyä vanhempainvapaalle projekti-insinööri Timo Matomaa
käyttäjän edustajana kulttuurituottaja Jouni Kärki, jonka jälkeen kulttuurituottaja Richard Silin
projektivalvojana Hannu Laakkonen
rakennuttajakonsulttina suunnitteluvaiheessa HTJ, ensin Kari Vikman, sitten Harri Aho ja lopuksi Tapio Kivistö
rakennuttajakonsulttina räystäitä korjattaessa Markus Treuthardt, Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy
Yhteyshenkilöt viranomaispuolella
rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, Kauniaisten rakennusvalvonta
rakennuskonservaattori Jaana Perttilä, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo

Vallmogård kaakosta vuonna 1948. Eteläinen pääty on varustettu räystäspellityksillä. Kuva: Museoviraston
kuva-arkisto, kuvaaja E. Laakso.
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Suunnittelijat
restaurointiarkkitehtina arkkitehti Juulia Mikkola, Arkkitehtitoimisto Livady Oy
vesikaton rakennesuunnittelijana ins. (AMK) Sei Wha Vou, Vahanen Oy
julkisivurappauksen suunnittelijoina DI Susanna Roine ja ins. (AMK) Jussi Ritola, Vahanen Oy
Urakoitsijat
pääurakoitsijana Rakennuspalvelu Jarmo Mäntylä Oy, Jarmo Mäntylä
aliurakoitsijat
- Teline & sääsuojatekniikka TST Oy, sääsuoja ja rakennustelineet
- Roofking Oü, uuden vesikaton rakentaminen, katolla olevat peltityöt ja lisälämmöneristys
- Ojala Cranes Oy, nostotyöt
- Helsingin KTK Oy, rakennusjätteiden kuljetus
- Jyrykatto Oy, vesikaton purkutyö
- Oliv Oy, rappaus- ja laastipaikkaukset
- Nurmijärven Muurarit Oy, piippujen purku ja uusien muuraustyöt
- Entisöintipläkkärit Oy, vesikourut
- Puusepänliike Osmo Virta Oy (puuseppä VesaVirta), uudet ikkunat
räystäsrakenteiden korjaajana julkisivukunnostuksen yhteydessä Consti Julkisivut Oy, Marko Mäkisyrjä

Vallmogård vuonna 1959. Alkuperäinen paanutiilikate on vielä jäljellä avokuistin katossa. Myös ikkunapenkit
on päällystetty paanutiilellä, samoin lyhtyikkunoiden kyljet. Kuva: Kauniaisten paikallishistoriallinen arkisto.
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Yllä Vallmogård vuonna 1982, alla vuonna 1990. Vesikatto on uusittu betonitiilellä ja kaikki paanutiilidetaljit
on muutettu pellityksiksi. Avokuistin katto on tehty kuparipellistä, muut pellitykset tiilenpunaiseksi maalatusta
teräspellistä. Päätyräystäillä on käytetty räystästiiltä. Kuvat: Kauniaisten paikallishistoriallinen arkisto.

7

TILANNE ENNEN KATON KUNNOSTUSTA VUONNA 2013
Vallmogårdissa oli ongelmana muun muassa voimakas jääpuikkojen muodostus räystäillä sekä rappausvauriot
julkisivuissa. Savupiiput oli verkotettu, jotta niistä putoavat tiilenpalaset eivät aiheuttaisi vaaraa, ja ikkunalyhtyjen puuosien maalipinnat olivat huonossa kunnossa. Ullakolla kattorakenteissa näkyi runsaasti vesijälkiä.
Julkisivujen ja vesikaton kuntoa tutkittaessa (Julkisivututkimuksia 31.5.2013, Vahanen) todettiin muun
muassa, että savupiippuja oli osin muurattu uudelleen jo aiemmin. Piippuja vasten olevat vesikaton
puurakenteet olivat selvästi kärsineet kosteudesta. Syöksytorvien kohdilla julkisivuissa oli jälkiä vesivuodoista,
ja aluskatteen ja räystään reunakermin todettiin olevan irti toisistaan. Eteläpäädyssä räystäsrakenne oli päästänyt
sadevettä kulkeutumaan tiiliseinän päälle.
Tutkittaessa aluskatteen kuntoa syksyllä 2013 huomattiin, että vesi- ja aluskatteen väli oli räystäillä
miltei kauttaaltaan roskien tukkima, minkä seurauksena vettynyt roska lahotti alimmaista tiiliruodetta. Lisäksi
aluskate oli reikiintynyt räystäiltä ja haurastunut siten, että uuden kermin liittäminen siihen tiiviisti olisi ollut
vaikeaa. Liittymät vesipeltiin oli tehty väärin: kermi meni jiiripeltien alle, mikä aiheuttaa vääjäämättä vuotoja.
Rakenneavauksissa (Vesikaton rakenneavaus ja sisätilojenpainesuhteiden mittaus 27.10.2014, Vahanen)
todettiin, että vinojen sisäkattojen kohdilla ei ollut lainkaan tuuletusväliä aluskatteen alapuolella. Yläpohjan
alkuperäisenä lämmöneristeenä oli sahanpurua ja turvetta sekä rappauspinnan alla lisäeristeenä mineraalivillaa,
pohjoissivun pitkän lyhtyikkunan katossa pellavaa. Jääpuikkojen syyksi todettiin yläpohjan ilmavuodot,
kylmäsillat ja heikohko lämmöneristys. Vinokattoisten tilojen ”ratapölkyn hajun” syyksi paljastui vanhan
rappauspinnan alla oleva kreosootilla käsitelty tervahuopa tai -paperi.
Hormikartoituksen (Hormikartoitus 9.10.2014, Vahanen) yhteydessä todettiin, että kulkusillat olivat
huonossa kunnossa.
Vesikatto todettiin kaiken kaikkiaan niin huonokuntoiseksi, että paikkakorjaukset eivät olisi riittäviä.
Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin siksi vesikatteen uusiminen ja piippujen kunnostaminen saumaamalla ja
rikkinäisiä tiiliä vaihtamalla. Vesikattotöiden yhteydessä päätettiin kunnostaa huonokuntoisimmat kattoikkunat.
Yllä vasemmalla jääpuikkoja pohjoispuolen alemmassa lyhtyikkunassa, oikealla räystäs avattuna ja alla
vasemmalla avauksen yhteydessä tehtyjä väliaikaisia paikkakorjauksia ennen vesikaton uusimista. Kuvat: HTJ.

8

SUUNNITTELUN TYÖNJAKO
Koska vesikaton uusimiselle ei haettu rakennuslupaa, ei arkkitehtipiirustuksia tarvittu lainkaan. Niinpä miltei
kaikki piirustustyö tuli rakennesuunnittelijan tehtäväksi. Restaurointiarkkitehdin tehtävänä oli viranomaisyhteydenpito sekä rakennepiirustusten tarkastaminen ja kommentointi yhdessä maakuntamuseon kanssa.
Tavoitteena oli, että rakennuksen alkuperäiset detaljit eivät pääse muuttumaan tarpeettomasti. Kaikissa
tapauksissa muutosten tarpeellisuudesta ei päästy yksimielisyyteen. Rakennesuunnittelija ei esimerkiksi pitänyt
mahdollisena sitä, että piippujen juuripellitykset olisi viety vanhaan tapaan piipun sivuilta kattotiilien alle.
Vaikka aluskatteeksi tuli täysin vesitiivis bitumihuopa, rakennesuunnittelija katsoi, että tiilen alle ei tule johtaa
tarkoituksella sade- tai sulamisvettä, jonka mukana kulkeutuisi myös roskaa. Arkkitehti taas toivoi alkuperäisen
kaltaista detaljia, jossa pellitys olisi mennyt kattotiilen alle ja tiilet olisi leikattu huolellisesti piipun reunoja
myötäileviksi. Tällaisissa tapauksissa tilaaja teki lopulliset päätökset.
Kun työn edetessä kävi ilmi, että savupiiput joudutaan muuraamaan vesikaton yläpuolisilta osilta
kokonaan uudestaan, sovittiin aluksi, että urakoitsija mittaa ja valokuvaa piiput siten, että muuraus voidaan
tehdä tämän dokumentoinnin pohjalta. Pian kävi kuitenkin selväksi, että työn kunnollinen suoritus edellyttää
tarkkoja piirustuksia, joiden laatiminen tuli restaurointiarkkitehdin tehtäväksi.
Rakennesuunnittelija otti kantaa vesikaton ja yläpohjan ratkaisujen lisäksi ilmanvaihtokonehuoneen
toteutukseen, vaikka ilmanvaihtokonehuoneen suunnittelu ei suoranaisesti kuulunutkaan sen enempää
rakennesuunnittelijan kuin restaurointiarkkitehdinkaan tehtäviin. Arkkitehdilla ei ollut kipsilevy–muovimaaliremonttiin juurikaan muuta annettavaa, kuin tietoa materiaalien riskialttiudesta, mitä tulee kosteusvaurioihin ja
sisäilmaan. Sisäpintojen käsittelyksi sekä restaurointiarkkitehti että rakennesuunnittelija suosittelivat maalia,
joka ei estä maalattavan rakenteen kuivumista, mutta tilaaja päätyi kuitenkin lateksimaalin käyttöön (näin
kipsilevy jäi kahden muovikerroksen väliin, sillä sen alle tuli Isoverin Vario-kalvo).
Sekä rakennesuunnittelija että restaurointiarkkitehti osallistuivat työmaan malli- ja
työvaihekatselmuksiin, ja monia rakennedetaljeja muutettiinkin työmaalla. Esimerkiksi räystäille piirretyt
hyönteisverkot, jotka eivät kuulu vanhaan rakennustapaan, päätettiin jättää työmaalla pois (ne olisivat
pidättäneet roskaa aluskatteen ja tiilen välisessä tuuletusraossa ja aiheuttaneet sen, että aluskatteelta valuva vesi
olisi kastellut alimpia ruodelautoja). Rakennekuvista ei tällaisissa tilanteissa tehty päivitettyjä cad-piirustuksia
vaan nk. punakynäversioita.

Vasemmalla länsipäädyn
koristerappaus ja
kauniisti muotoillut
räystäänalusprofiilit
vuonna 1974. Eteläpäädyn räystäs on
pellitetty. Kuva:
Kauniaisten paikallishistoriallinen arkisto.

Viereisellä sivulla
käsivaralla piirretyt
julkisivut. Kuva:
Livady.
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Lupa-asiat
Kauniaisten rakennusvalvonta ei edellyttänyt tiilikatetta uusittaessa rakennuslupaa, koska rakennusta oltiin
korjaamassa ennalleen (toimenpidelupa ei kuulu Kauniaisten käytäntöihin). Rakennusvalvonnassa todettiin
kuitenkin, että koska kyseessä on vanha arvorakennus, asiasta on neuvoteltava Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa (vuonna 1966 vahvistetussa asemakaavassa ei ollut lainkaan suojelumääräystä, eli kaava oli tältä
osin vanhentunut).
Maakuntamuseossa puolestaan todettiin, että rakennuksen suojelustatus on SR-1. Museo kannatti
vesikatteen uusimista detaljointia myöten alkuperäisen kaltaiseksi punatiilikatoksi ja suositteli paanutiilten
palauttamista ikkunalyhtyjen kylkiin. Suppiloiden palauttamista räystäskourujen ja syöksytorvien
yhtymäkohtiin pidettiin suositeltavana erityisesti eteläsivulla. Vesikatteen korottamista 22 mm:llä pidettiin
hyväksyttävänä tuuletuksen järjestämiseksi myös vinokatto-osuuksille. Museo totesi myös, että alkuperäisdetaljointiin eivät kuulu tiilien päälle asennetut pellitykset.
Piirustukset ja vesikaton mittaus.
Vallmogårdista ei löytynyt kattavasti vanhoja piirustuksia, vaikka kaupungintalon varastohuoneessa olevat
Vallmogård-papereita sisältävät muuttolaatikot käytiin pikaisesti läpi. Pohjapiirustuksista oli käytettävissä
vanhat piirustuskopiot: kellarista ja ensimmäisestä kerroksesta vuoden 2004 rakennepiirustukset (rappaus- ja
injektointikorjaukset, Insinööritoimisto Mikko Vahanen) ja toisesta kerroksesta ja ullakosta vuoden 1980
arkkitehtipiirustukset (musiikkiopiston tilojen rakentaminen, Arkkitehtitoimisto Kurt Simberg & Co).
Ikkunankunnostuksen suunnittelua varten oli vuonna 2013 laadittu käsivaraiset julkisivukuvat, joita käytettiin
ennen kuin vesikatto ja julkisivut laserkeilattiin. Keilaus-dwg:n toimitti Kopio Niini.
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VESIKATTOTYÖT
Työt aloitettiin elokuussa 2015 rakentamalla telineet ja sääsuojat sekä purkamalla pois vanha vesikate, jonka alta
paljastui yllättävän paljon lahovaurioita. Rakennuksen länsipäädyssä jouduttiin palkin vaihdon takia purkamaan
sisäkatto myös alapuolisista huonetiloista (luokkahuone ja porrashuoneen ylähalli). Muut lahovauriot voitiin
korjata yläpuolelta.
Alla kuvia purkuvaiheesta. Korjauksia vaativia lahovaurioita on merkitty oranssilla värillä. Päätyräystäillä ja
mansarditaitteen alla aluskate asennettiin suoraan tiilimuurin päälle, koska tiilimuurin päälle tehty
ruodelaudoitus olisi nostanut vesikaton pinnan niin korkealle, että vesikourut olisivat jääneet liian alas ja sisään
suhteessa alimpaan tiileen. Oikea alakuva: Vahanen, muut kuvat: Livady.
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Vesikaton alusrakenteet
Tuulettamattomien vinokatto-osuuksien takia koko vesikattoa päätettiin korottaa 22 mm. Tuuletusrimoina
käytettiin 22 x 100 mm:n lautoja. Koko vanha aluslaudoitus uusittiin 23 x 95 mm:n raakaponttilaudasta.
Kattokannattimien kohdalle aluskatteen päälle asennettiin 22 x 50 mm:n kestopuiset tuuletusrimat räystäältä
harjalle. Tuuletusrimojen alle asennettiin butyylinauha kiinnikereikien tiivistämiseksi. Tuuletusrimojen päälle
asennettiin tiiliruoteet 22x 100 mm:n kestopuusta. Kattoturvatuotteiden kohdalla ruoteita vahvistettiin siihen
tarkoitetulla metalliprofiililla (Nesco).
Lahot puurakenteet tarkastettiin urakan aikana ja korjattiin suunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Kattotuolien lahokorjauksissa käytettiin 145 x 145 mm:n ja 145 x 70 mm:n kokoisia puita.
Lahokorjausten lisäksi selkäpuihin tehtiin lisäkiinnitykset harjapalkkiin.

Yllä vahvistettuja ja uusittuja selkäpuita, vasemmalla
selkäpuiden lisäkiinnityksiä harjapalkkiin
kiinnityslevyillä ja ruuveilla. Kuvat: Vahanen.
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Yläpohjan eristeet
Ullakon lattialle oli tehty ilmatilan päälle permanto, jonka päälle oli levitetty lisäeristeeksi mineraalivillaa. Sen
alla oli sahanpurusta ja turpeesta koostuva vanha yläpohjan eristys. Vinojen sisäkattojen kohdilla kahden
laudoituksen välissä oli samaten purua ja turvetta. Yläpohjan eristeet uusittiin kauttaaltaan. Vinoilla osuuksilla
käytettiin Ekovillan selluvillalevyä, ullakon lattiassa taas Ekovillan puhallettavaa selluvillaa.

Vasemmalla on vielä jäljellä ullakon vanha, ilmatilan päälle tehty permanto mineraalivilloineen. Vinojen
sisäkattojen osuuksilta palkkien väleistä on imuroitu pois vanhat lämmöneristeet. Oikealla vinon yläpohjan
eristystä selluvillalevyillä. Vasen kuva: Livady, oikea kuva: Vahanen.
Aluskatteet
Aluslaudoituksen päälle asennettiin materiaalitoimittajan ohjeiden ja piirustuksien mukaan vesikaton
aluskatteeksi liimareunainen Tarrapolar-kumibitumikermi. Vesikaton mansarditaitteen alalappeen kohdalla
aluskatteen alapuolinen tuuletusrako olisi nostanut tiilikatetta niin paljon ylemmäs, että koko räystäsrakennetta
olisi pitänyt muuttaa. Niinpä siinä oli käytettävä diffuusioavointa aluskatetta. Kerabit Super -aluskate
asennettiin suoraan tiilimuurauksen päälle.
Aluskatteen asennusmalli, jossa kermin alla on
pontattu ruodelaudoitus ja tuuletusrako, räystäällä
myrskypelti ja kermin päällä butyylinauhoja,
tuuletusrimoja, tiiliruoteita ja kattotiiliä sekä
metalliprofiili lumiesteiden kiinnitystä varten.
Kuva: Livady.
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Räystäskourut ja syöksytorvet
Räystäskourut uusittiin kauttaaltaan vanhan mallisiksi tuplakouruiksi. Uuden kourut toteutettiin sinkitystä
pellistä, ja ne maalataan myöhemmin valkoiseksi. Alkuperäisen mallisia suppiloita palautettiin vain
päänäkymäsuuntaan eli etelänpuoleiselle julkisivulle. Muiden julkisivujen osalta syöksytorvien liitoskohdat
tehtiin suorina. Suppiloiden alta jouduttiin uusimaan myös syöksytorven yläosan mutkat.

Vasemmalla räystäskourun pää ennen kattoremonttia.
Tuplakourujen vanhat kannakkeet ovat kiinni
tiilimuurauksessa. Räystään alla olevan rapatun
koristeprofiilin pään muotoilu lienee muuttunut
jossakin aiemmassa rappauskorjauksessa (vrt.
valokuva s. 8). Kourut ja syöksytorvet oli uusittu
ilmeisesti edellisessä kattoremontissa 1970- ja 1980luvun vaihteessa.
Alla vasemmalla uusittua sadevedenpoistojärjestelmää, alla oikealla uusi kouru vanhassa
kannakkeessa, jonka kiinnitystä on vahvistettu
mekaanisilla kiinnikkeellä ulkoseinän tiiliseen
räystäsulokkeeseen.
Kuvat vasemmalla: Livady, alakuva oikealla: Vahanen.
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Räystäsrakenteet
Kun tiilimalli palautettiin alkuperäisen kaltaiseksi ja päätyräystäillä käytettiin taittuvien räystästiilien sijasta
suorareunaisia boorditiilillä, tuli kaikkiin päätyihin rakoja, jotka on rapattava umpeen. Vesikaton korotuksen
takia rako kasvoi niin suureksi, että rappaukselle laitettiin alustaksi kaistaleet Aquapanel-sementtilevyä. Kun
vesikattotöiden valmiiksi saaminen venyi helmikuulle 2016, kattotöihin liittyvät rappauskorjaukset päätettiin
siirtää samana vuonna alkavan julkisivukorjauksen yhteydessä tehtäväksi. Räystäskourujen päiden vierillä
rappauksia oli osin jo ehditty paikkailla virheellisesti, alkuperäisestä mallista poiketen.

Yllä vasemmalla räystäsrakenteessa räystään korotuslaudat, ruodelaudoitus, aluskate, tuuletusrima ja
tiiliruoteet. Yllä oikealla päätyräystäsrakenteen suojaksi ja rappauksen alustaksi asennettu sementtilevy. Alla
räystäiden alla olevien koristelistojen päitä, jotka joudutaan korjaamaan tulevassa julkisivuremontissa
alkuperäisen mallin mukaisiksi (vrt. kuva sivulla 8). Yläkuvat: Vahanen, alakuvat: Livady.
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Ilmanvaihtokonehuone
Työmaan aikana vanhalle avovintille päätettiin rakentaa uutta IV-konetta varten uusi suurempi IV-konehuone,
jonka rakenteet tilaaja suunnitteli itse työmaan aikana (Vahasen rakenne-ehdotusta pidettiin liian järeänä).
Rakennesuunnittelija pyrki työmaan kuluessa parhaansa mukaan tarkastamaan, että näkyvissä olevat rakenteet,
kuten tärinä- ja paloeristeet sekä höyrynsulkujen liittymät, oli oikein tehty.

Yllä ja alla vasemmalla uuden IV-konehuoneen paikka vintillä, alla oikealla ilmanvaihtokonehuone rakenteilla.
Yläkuva: Livady, alakuvat: Vahanen.
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Katto- ja piipputiilet
Täsmälleen alkuperäisen mallista kattotiiltä ei ollut saatavissa. Lähimpänä sitä oli Wienerbergerin myymä
Koramicin Tradi Nova, johon sai kaikkia kolmea Vallmogårdissa tarvittavaa erikoistiiltä: päätyräystäillä
tarvittavaa boorditiiltä (tiilen molemmat reunat samanlaiset), puolen tiilen limitykseen tarvittavaa puolikasta
tiiltä ja pyöreää harjatiiltä. Tradi Nova on saman mallinen kuin sata vuotta sitten käytössä ollut tiili mutta
alkuperäistä hieman suurempi, joten se oli luonteva valinta Vallmogårdin uudeksi kattotiileksi.
Koramicilta löytyi myös paanutiili, joka ei kylläkään vastaa muodoltaan täysin Vallmogårdin
alkuperäistä paanutiiltä. Paremman puutteessa se kuitenkin kelpuutettiin.

Yllä vasemmalla Tradi Nova -tiili, keskellä paanutiilen alapuoli ja oikealla paanutiilen päällispuoli. Kuvat:
Wienerberger.

Etelälappeen lyhtyikkuna ennen vesikaton edellistä uusimista. Alkuperäisen paanutiilen pinnassa oli harjanne.
Vasen kuva: Museoviraston kuva-arkisto, oikea kuva: Arkkitehtuurimuseon kuva-arkisto.
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Vasemmalla restaurointiarkkitehdin luonnos paanutiilen ladonnasta, oikealla rakennesuunnittelijan piirros,
jonka mukaan ladonta oli tarkoitus toteuttaa. Vasen kuva: Livady, oikea kuva: Vahanen.

Vaikka restaurointiarkkitehti ja
rakennesuunnittelija olivat
käyttäneet runsaasti aikaa
alkuperäisenkaltaisen paanutiilenladonnan suunnitteluun,
ladonnasta tuli kuitenkin erilainen
kuin oli tarkoitus. Työstä vastaava
aliurakoitsija ei näet pystynyt
käsittämään, että tiiliä voitaisiin
latoa mitenkään muuten kuin
valmistajan asennusohjeen
mukaan. Työn valmistuttua kävi
ilmi, että eri osapuolilla oli
erilaisia näkemyksiä siitä, millä
ehdoin malliladonta oli
hyväksytty, ja lopulta tilaaja päätti
hyväksyä suunnitelmien vastaisesti
ladotun paanutuksen – olihan
rakennuksen ulkonäkö kuitenkin
nyt huomattavasti lähempänä
alkuperäistä kuin ennen katon
uusimista. Kuva: Livady.
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Piippujen vanhat tiilet olivat vaihtelevan värisiä ja mitoiltaan noin 265 x 75 mm (lxk). Lähimmäksi tätä mittaa
päästiin Wienerbergerin myymillä Tercan normaalireikätiilillä, joiden mitat olivat 270 x 130 x 75 mm (lxsxk).
Koska tarkoitus oli vaihtaa rikkinäisiä tiiliä sieltä täältä, katsottiin, ettei haittaa, vaikka uudet tiilet ovatkin
tasavärisempiä ja täsmällisemmän muotoisia kuin vanhat. Hormikorjaajilta (Eskon Oy) saadun tiedon mukaan
täystiilien sekaan muurattuun reikätiileen tulee helposti pakkasvaurioita. Vanhan kokoista täystiiltä ei
kuitenkaan ollut saatavilla, joten oli tyytyminen reikätiileen. Uudet tiilet päätettiin muurata siten, että
epätasaisempi eli tehtaassa hihnaa vasten ollut puoli tulee näkyväksi puoleksi.
Kun piippuja ruvettiin kunnostamaan, paljastui, että vaihdettavien tiilien määrä oli arvioitu aivan liian
vähäiseksi. Vaikka toiveissa oli ollut alkuperäisten piippujen säilyttäminen, jouduttiin toteamaan, että on
järkevämpää muurata piiput vesikaton yläpuolelta kokonaan uudestaan.
Piippujen hatut päätettiin säilyttää, mutta yhtä niistä jouduttiin jatkamaan, sillä uudelleen muuratusta
piipusta oli vahingossa tullut alkuperäistä isompi. Hatut maalattiin kauttaaltaan tiilenpunaiseksi.

Yllä vasemmalla huonokuntoista piipun pintaa. Kuva:
Rakennuspalvelu Jarmo Mäntylä.
Yllä oikealla paikkatiiliksi valitut Tercan sileäpintaiset
normaalireikätiilet, väreinä hehku ja punainen, alla
mukana myös uudelleenmuurauksessa käytetty
kolmas väri eli redusoitu punainen. Kuvat: Livady.
Vasemmalla osin jo aiemmin uudelleen muurattu
piippu. Kuva: Livady.
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Vasemmalla piippu purettuna vesikaton alle, oikealla uudelleenmuuraus käynnissä. Vasen kuva: Rakennuspalvelu Jarmo Mäntylä, oikea kuva: Livady.

Vallmogårdin savupiiput on tehty yläosastaan ¾-kiven muurauksena, jossa sisäkuori on muurattu syrjätiilestä ja
ulkokuori lapetiilestä. Näin piiput nousevat vesikaton pinnasta suorina ilman tavanomaista kaventumista. Kun
piiput muurattiin uudestaan, sisäkuoren syrjätiilimuuraus jouduttiin tekemään piipuista puretuista täystiilistä,
koska muita samankokoisia täystiiliä ei ollut saatavana. Ehjiä purkutiiliä saatiin talteen niin vähän, ettei edes
yhtä piippua voitu muurata kokonaan vanhoilla tiilillä. Osa pohjoisen savupiipun piirustuksesta: Livady.
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Pellitykset ja tiivistykset
Vesikaton näkyviin pellityksiin käytettiin tiilenpunaista 0,6 mm paksua Pural-pinnoitettua peltiä, räystäskourun
ulkokoteloihin 0,7 mm paksua sinkittyä peltiä ja suppiloihin ja sisäkouruihin 0,6 mm paksua sinkittyä peltiä.
Ikkunalyhtyjen ikkunapellit tehtiin pintakäsittelemättömästä 1 mm:n paksuisesta lyijylevystä, josta oli helppo
tehdä alkuperäisen kaltainen eleetön pellitys (ks. sivun 17 valokuva kattolyhdystä). Kattolyhtyjen tiililadonnan
tiivistykseen käytettiin paikoin tiilenpunaista Monierin Wakaflex-erikoistiivistettä.

Vasemmalla ikkunalyhdyn liitoskohdan tiivistys erikoistiivisteellä, oikealla ullakon uusi alipainetuuletin, jonka
yllä näkyy uusi kattosilta ja vierellä uusi lapetikas. Kuvat: Livady.
Alla vasemmalla Pural-pinnoitettu jiiripellitys. Alla oikealla pellityksiä ennen vesikatteen uusimista. Vasen
kuva: Livady, oikea kuva: HTJ.
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Kattoluukku ja viemärin tuuletusputki
Kattoluukku jätettiin kokonaan pois, koska katsottiin, ettei sillä ole käyttöä eikä sille edes löydy mahdollisia
reittejä ilmanvaihtokonehuoneen lisäyksen jälkeen. Viemärin tuuletusputki tehtiin pohjoislappeelle (näkyy alla
olevassa kuvassa ylemmän kattolyhdyn oikealla puolella).

Pihan puoli vesikaton uusimisen jälkeen maaliskuussa 1916. Räystäiden rappauskorjaukset ovat vielä tekemättä
ja uudet räystäskourut ja suppilot sekä syöksytorvenpätkät vielä maalaamatta. Kuva: Livady.
Talo- ja kattotikkaat sekä kulkusillat ja lumiesteet
Vanhat puiset lapetikkaat ja kulkusillat uusittiin teräksisiksi (Nescon Vesivek kattotikas ja kattosilta tiilikatolle)
ja katto varustettiin lumiesteillä (Nescon Vesivek 2-putkinen lumieste). Kattoturvatuotteiden kiinnitysalustana
käytettiin lautaa (22x100 mm), joka vahvistettiin siihen tarkoitetulla Nescon metalliprofiililla.
Vanhat puiset nuohoustasot oli alkuun tarkoitus uusia teräsrakenteiseksi ja huomaamattomimmiksi.
Nuohoustasot päätettiin jättää kokonaan pois, koska uusien tasojen kiinnittäminen piippuihin todettiin
ongelmalliseksi ja näin ollen turvallisuusriskiksi. Koska talossa ei ole jäljellä ainuttakaan tulisijaa, nuohoustasot
voitiin jättää kokonaan asentamatta, sillä 10 vuoden välein tehtävästä nuohouksesta ei tule kohtuuttomia
kustannuksia, vaikka työ joudutaankin tekemään henkilönostimelta.
Ullakon tuuletus
Vesikatetta korottamalla myös sisätilojen vinokatto-osuuksien kohdalle saatiin tuuletus ruodelaudoituksen alle.
Tuuletusväli tehtiin yhtenäiseksi tuuletuttavana alaräystäältä ja harjalle. Muutos vaikutti väkisinkin kaikkiin
räystäsdetaljeihin kasvattamalla hieman tiilen ja räystäskourun väliä tai korottamalla räystäslautoja.
Ullakon tuuletus oli aiemmin hoidettu pohjoispiipun harjanpuoleisimman hormin kautta. Tuuletusta
parannettiin ottamalla nyt myös länsipiipusta harjanpuoleisin, sopivasti vapaana oleva hormi ullakon käyttöön ja
asentamalla itälappeelle alipainetuuletin (Rotowent Twister -viirihattu). Lisäksi Pohjoislappeen kolmiosainen
lyhtyikkuna muutettiin kokonaan tuuletussäleiköiksi, joista keskimmäinen toimii uuden IV-koneen
tuloilmasäleikkönä ja kaksi reunimmaista ullakon tuuletusaukkoina.
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Ikkunoiden uusiminen
Kaikki ullakon lyhtyikkunat päätettiin uusia työmaan aikana, samoin huonokuntoinen mansarditaitteen ikkuna,
joka oli uusittu jo kertaalleen aiemminkin. Ikkunat uusittiin vanhojen ikkunoiden mallin mukaan ilman
työpiirustuksia. Valmiiksimaalaus jäi tehtäväksi vuonna 2016 ikkunankunnostuksen yhteydessä.
Uusitut ikkunankarmit tilkittiin pellavariveellä, ja myös pohjoislappeen säilytettävän lyhtyikkunan
karmin vanhat polyuretaanitiivistykset korvattiin pellavariveellä.

Yllä vanhoja ja uusittuja ikkunoita, alla sisäpihan valmista vesikattoa kattoturvatuotteineen. Kuvat: Livady.

23

Ylinnä mansarditaitteen ikkuna
alkuperäisessä asussaan
kuvattuna viimeistään vuonna
1971, keskellä ennen vesikaton
uusimista, alinna uusimisen
jälkeen.
Ikkunaa ympäröivät pellitykset
pyrittiin tekemään
alkuperäiseen tapaan.
Mansarditaitteen yläpuoliset
sekä mansardi-lappeen ikkunan
yläpuoliset tiilet sovittiin
ladottavaksi vanhaan tapaan
”lurpalleen”. Mansardin
taitteessa tämä onnistui, mutta
ikkunan yläpuolinen tiilivarvi
tuli ohjeista huolimatta ladottua
koko matkalta samansuuntaiseksi.
Yläkuva: Arkkitehtuurimuseon
kuva-arkisto, keskikuva: HTJ,
alakuva: Livady.
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Sisätyöt toisessa kerroksessa
Länsipäädyn luokkahuoneen ja aulan sisäkaton rappaus ja siinä kiinni oleva tervapahvi purettiin haittaainepurkuna, sillä tervapahvi sisälsi kreosoottia. Samasta syystä purettiin kaakkoisnurkan luokkahuoneen
sisäkatto.
Restaurointiarkkitehti suositteli vanhan rakenteen mukaista verkkorappausta muovittomalla maalilla
maalattuna porrashuoneeseen, jonka näkyvänä kattopintana oli vielä ennen remonttia maalattu rappaus. Näin
höyrynsulkua ei olisi tarvittu lainkaan. Tilaaja päätti kuitenkin levyttää kaikki edellä mainitut tilat kipsilevyllä,
jonka alle asennettiin höyrynsulku.
Kattourakoitsijalta tilattiin myös musiikkiopiston sisätilojen remontointi tilaajan omien suunnitelmien
mukaan.

Yllä sisäkattotöitä eri vaiheissa. Vasemmalla kaakkoisnurkan luokka, jonka katosta on purettu vanha rappaus.
Kreosoottia sisältävää tervapahvia on vielä jäljellä. Keskellä lounaisnurkan luokkahuone, jonka kattoon on
asennettu höyrynsulku ja koolaukset kipsilevyä varten. Oikealla porrashallin katto kipsilevytettynä. Kuvat:
Livady.

VÄRIT, PINTAKÄSITTELYT JA PINNAT
- kattotiilet: Koramicin Tradi Nova, lasittamaton luonnonpunainen
- paanutiilet: Koramicin paanutiili, lasittamaton luonnonpunainen
- piipputiilet: Tercan sileäpintaiset normaalireikätiilet, väreinä hehku, punainen ja redusoitu punainen
- katto- ja räystäspeltien Pural-pinnoite ja Vesivek-kattoturvatuotteet: RR750 tiilenpunainen
- ikkunalyhtyjen ja ikkunoiden puuosien pohjamaalaus: valkoinen Saxotolin pellavaöljymaali
- räystäiden ja paanutiilten alta pilkistävät puuosat: Uulatuotteen musta Roslagin mahonki
- erikoistiiviste: tiilenpunainen Wakaflex
- piipun hattujen maalaus: Rostex Super (pohja) ja Miranol C-väritön (pinta), sävy Tikkurila HR3 RR750
- räystäiden pohjien valu: Hyvinkään Betoni Oy:n märkälaasti, sementinlisäys 1:4. Peruslaasti 100/800, KSHsuhde 40/60/320
- räystäiden reliefien kolmikerrosrappaus: Hyvinkään Betoni Oy, KH 100/800 sementinlisäys 1:10, tartunta ja
täyttölaasti KSH 63/38/500, pintalaasti 60/40/500 (kaikki paikkarappaukset julkisivuilla samoilla KSsuhteilla kuin edellä)
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LUETTELO PIIRUSTUKSISTA, SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ
Livady Oy
Mansardin ikkuna, 3.11.2015
Piippu A, 27.10.2015
Piippu B ja C, 27.10.2015

Vahanen Oy
RAKENTAMISEN VALMISTELU JA URAKKALASKENTA:
Vesikattokorjaus työselostus 11.3.2015, Rakentamisen valmistelu 10.7.2015
Valokuvaliite 11.3.2015, Urakkalaskenta 27.3.2015
RAK 1.1 Tasopiirustus ja rakennetyypit: vesikatto ja yläpohja, 1:50 JA 1:10, Työpiirustus 11.3.2015, Rakentamisen
valmistelu
10.7.2015
RAK 1.2 Taso- ja julkisivupiirustus: tuulettamattomat vinokatto-osuudet, ei mittakaavassa, Työpiirustus 11.3.2015
RAK 2 Leikkaukset A–C: vesikaton räystäät, rappaustyöt, kattoturvatuotteet ja vedeneristeen ylösnosto kattolyhdyn edessä, 1:5 ja
1:2, Työpiirustus 11.3.2015, Rakentamisen valmistelu 20.5.2015
RAK 3 Leikkaukset D ja E: vesikaton harja, kattosilta ja sisätaitejiiri, 1:5, Työpiirustus 11.3.2015, Urakkalaskenta 25.3.2015
RAK 4 Leikkaukset F ja I: hormiliittymät ja kattolyhdynvieressä vedeneristeen ylösnosto sekä hormien korjaus, 1:5, Työpiirustus
11.3.2015 Rakentamisen valmistelu 20.5.2015
RAK 5 Detaljit 1 ja 2: kattoluukku ja tuuletusputki, 1:10 ja 1:5, Työpiirustus 11.3.2015, Rakentamisen
valmistelu,20.5.2015
RAK 6 Detalji 3: aluskatekermin liitos ulkoseinään, 1:5, Työpiirustus 11.3.2015 Urakkalaskenta 25.3.2015
RAK 7 Tiilien ladontakaavio, 1:100, 1:50 ja 1:10, Työpiirustus 11.3.2015, Rakentamisen valmistelu 20.5.2015
RAK 8 Leikkaukset J ja J–A: vesikaton liittymät mansardin kohdalla, Työpiirustus 10.7.2015
LOPPUPIIRUSTUKSET:
Korjaustyöselostus, Lopullinen versio 4/2016
RAK 1.1 Tasopiirustus ja rakennetyypit: vesikatto ja yläpohja, 1:50 ja 1:10, Loppupiirustus 4/2016
RAK 1.2 Taso- ja julkisivupiirustus: tuulettamattomat vinokatto-osuudet, ei mittakaavassa, Loppupiirustus 4/2016
RAK 2 Leikkaukset A–C: vesikaton räystäät, rappaustyöt, kattoturvatuotteet ja vedeneristeen ylösnosto kattolyhdyn edessä, 1:5 ja
1:2, Loppupiirustus 4/2016
RAK 3 Leikkaukset D ja E: vesikaton harja, kattosilta ja sisätaitejiiri, 1:5, Loppupiirustus 4/2016
RAK 4 Leikkaukset F–I: hormiliittymät ja kattolyhdynvieressä vedeneristeen ylösnosto sekä hormien korjaus, 1:5, Loppupiirustus
4/2016
RAK 4M Kattolyhdyn ulkoseinä, Detaljin I-I muutos, ei mittakaavassa, Loppupiirustus 4/2016
RAK 5 Detaljit 1 ja 2: kattoluukku ja tuuletusputki, 1:10 ja 1:5, Loppupiirustus 4/2016
RAK 6 Detalji 3: aluskatekermin liitos ulkoseinään, 1:5, Loppupiirustus 4/2016
RAK 7 Tiilien ladontakaavio 1:100, 1:50 ja 1:10, Loppupiirustus 4/2016
RAK 8 Leikkaukset J ja J–A: vesikaton liittymät mansardin kohdalla, Loppupiirustus 4/2016
RAK 8M Muutospiirustus: leikkaukset J: vesikaton liittymät mansardin kohdalla, Loppupiirustus 4/2016
RAK 9 Detalji 4: Höyrynsulkukalvon asennus, 1:5, Loppupiirustus 4/2016
RAK 10 Detalji 5: alipainetuuletusputken toteutus, ei mittakaavassa, Loppupiirustus 4/2016
MUUT:
Hormikartoitus, 9.10 2014
Julkisivututkimuksia,31.5.2013
Vesikaton lahonneiden kantavien puurakenteiden vahvistus, 3.9.2015
Vesikaton rakenneavaus ja sisätilojen painesuhteiden mittaus, 27.10.2014

26

RÄYSTÄSRAKENTEIDEN KORJAUS
Kun kattotyöt oli saatu valmiiksi ja julkisivu-urakka alkoi huhtikuussa 2016, todettiin, että räystäsrakenteissa ja
sadevedenpoistojärjestelmässä oli vakavia puutteita. Päätyräystäiden sementtilevystä tehdyt rappausalustat
olivat väärää materiaalia ko. kohteeseen, liian huonosti kiinni ja lisäksi liian ulkona, jotta niiden päälle olisi
voinut tehdä kestävän rappauksen. Räystäskouruissa taas havaittiin puutteita, kuten väärään suuntaan kaatavia
kouruja ja pelkästään puskuun tinaamalla tehtyjä jatkoksia, minkä vuoksi sateella veden valuivat monin paikoin
pitkin julkisivuja. Päätyräystäiden korjaukset tilattiin julkisivu-urakoitsijalta, mutta kourujen korjaustyöt
tehtiin pääosin kattourakan takuutöinä.
Päätyräystäät purettiin auki, ja heppoisen levyn tilalle valettiin vanerimuotin avulla muurauslaastista
tukevampi rappausalusta. Runkotiiltä ja ruoteita/rimotuksia leikattiin n. 50-70 mm pois jotta valulle/
rappaukselle saatiin tilaa ja kerrospaksuutta riittävästi.

Alakuvassa päätyräystäs ennen korjauksia, viereisellä sivulla ylhäällä auki purettuna, keskellä pohja valmiiksi
valettuna ja alhaalla umpeen rapattuna. Alakuva: Livady, viereisen sivun kuvat: Markus Treuthardt.

27

28

Yllä Vallmogård vesikaton uusimisen jälkeen maaliskuussa 1916. Räystäiden rappauskorjaukset ovat vielä
tekemättä ja uudet räystäskourut ja suppilot sekä syöksytorvenpätkät vielä maalaamatta. Alla Vallmogård
julkisivuremontin valmistumisen jälkeen lokakuussa 2016. Kuvat: Livady.

